SP-6600A 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Ürün bilgileri
A: Ekran
B: Düşük ton hoparlörü
C: Merkez hoparlör
D: Dörtlü stereo hoparlörler
E: Uzaktan kumanda aparatı
F: 5.1 kablo
G: DIN bağlantı kablosu
H: DVD kablosu (x3)
I: Stereo kablo
J: Oyun konsol kablosu
K: Stereo ya da 5.1 gösterge

L: Aç/Kapa düğmesi
M: LED ekranı – hoparlörleri görüntüler
N: Ses göstergesi
O: IR alıcı
P: Güç düğmesi
Q: Bağımsız hoparlör gruplarının sesi
R: 5.1 ve stereo girişi arasında seçim
S: Sessiz işlevi
T: Sistem sesi
U: Pil bölmesi

Ekranın düşük ton hoparlörüne bağlanması
Ekranı düşük ton hoparlörüne bağlamak için, kabloyu (G) kullanın.
1
Düşük ton hoparlörünün DC-çıkış kablosunu ekranın (A) DC-giriş bağlantısına bağlayın.
Bilgisayara/MP3 çalara bağlanması
Bilgisayarı ekrana (A) bağlamak için, 5.1 kablosunu (F) kullanın.
2
MP3 çaları ekrana (A) bağlamak için, iki ucu erkek jak kablosunu (I) kullanın.
Hoparlörleri bağlamak için, 6ıncı adımdan devam edin.
DVD çaların bağlanması
DVD kablolarını (H) DVD çalara bağlayın.
5.1 kablosunu (F) öne bağlayın: Yeşil, arkaya: Siyah, merkez/düşük ton hoparlörüne: Turuncu,
3
ekrandaki (A) bağlantılara.
Hoparlörleri bağlamak için, 6ıncı adımdan devam edin.
Oyun konsolunun bağlanması
Oyun konsolu kablosunu (J) oyun konsoluna bağlayın.
4
Stereo kablosunu (I) ekranın (A) stereo-giriş bağlantısına bağlayın.
Hoparlörleri bağlamak için, 6ıncı adımdan devam edin.
Hoparlörlerin ve güç kaynağının bağlanması
5
Ön, arka ve merkez hoparlörleri düşük ton hoparlörüne (B) bağlayın.
Fişi prize takın.
6
Hoparlör setini açın.
7
Stereo/5.1 sesin seçilmesi
Stereo modu: stereo modunda, ses tüm hoparlörlere dağılır ve gösterge kırmızı renktedir.
8
5.1 modunda: tüm hoparlörler bağımsız olarak denetlenir ve gösterge yeşil renktedir.
9
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Windows XP sürümünde 5.1 hoparlörlerin yapılandırılması
10 ‘Başlat – Çalıştır’ (Start – Run) işlevlerini tıklayın.
11 ‘mmsys.cpl’ yazın ve ‘Tamam’ (OK) seçeneğini tıklayın.
12 ‘Gelişmiş‘ (Advanced) seçeneğini tıklayın.
‘5.1 Dörtlü Stereo Hoparlörler’ (5.1 Surround Sound Speakers) seçin ve ‘Tamam’ (OK) seçeneğini
13
tıklayın.

•
•

•
•
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Genel bilgiler
En iyi ses kalitesini sağlamak için, düşük ton hoparlörünün zemine yerleştirilmesi
gerekmektedir. Bilgisayar monitörünün ya da TV’nin yakınına yerleştirmeyin.
Düşük ton ve merkez hoparlörler değiştirilirse, merkez hoparlör ve düşük ton hoparlörü için
DVD çaların üzerindeki “cinch” fişleri değiştirin ya da ses kartındaki Düşük Ton/Merkez
(Sub/Centre) değişimini etkinleştirin.
Enerji
10 saniye kullanılmadığında, aygıt enerji tasarruf moduna geçer. Enerjiden tasarruf etmek
amacıyla, aygıtı kullandıktan sonra kapatın.
Uzaktan kumanda çalışmazsa ya da düzensiz çalışırsa, pili yeni bir CR2025 pille değiştirin.
Sorun giderme
Hoparlörlerin hiçbirinden ses duyulmuyor.
- Kabloların doğru bağlanıp bağlanmadığını denetleyin.
- 5.1 modunun seçilip seçilmediğini denetleyin.
- Windows’ta 5.1 hoparlörlerini yapılandırın.
- DVD çalar yazılımında 5.1 hoparlörlerini yapılandırın.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için,
http://www.trust.com/14479 Internet adresini ziyaret edin.

•
•
•
•
•
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Güvenlik tâlimatları
Bu aygıt, yüksek düzeyde ses üretebilir. Sesi her zaman yavaşça yükseltin.
Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
Aygıt açıkken kabloları değiştirmeyin.
Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
Kablonun üzerine hiçbir şey konulmadığından emin olun. Aygıtı, yaya trafiği neticesinde
kablosunun ezileceği, aşınacağı veya zarar görebileceği yerlerde kullanmayın.
Aşağıdaki koşullarda, fişi prizden çıkarın ve aygıtı vasıflı personele tamir ettirin:
- Kablo ya da fiş zarar görmüşse.
- Aygıt düşürülmüşse veya kasası zarar görmüşse.
- Aygıt düzgün çalışmıyorsa.
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Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına
uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini http://www.trust.com/14479/ce adresinde
bulabilirsiniz.

Garanti ve telif hakkı
•
Bu aygıt, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için,
www.trust.com/warranty Internet adresini ziyâret edin.
•
Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya
tamâmen çoğaltılamaz.
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